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شكر وتقدير
جــاءت االســتراتيجية الوطنيــة للتنميــة والتدخــل فــي مرحلــة الطفولــة
املبكــرة ( )ECDنتيجــة تضافــر جهــود عــدة قطاعــات عملــت معــا بتنســيق
وإشــراف وزارات التربيــة والتعليــم العالــي والصحــة والتنميــة االجتماعية .ويســر
الــوزارات الثــاث أن تقــدم شــكرها الوافــر للمؤسســات واملنظمــات واألفــراد الذين
ســاهموا بإخــراج هــذه االســتراتيجية إلــى النــور.
كمــا تتقــدم الــوزارات بشــكرها اخلالــص وتقديرهــا ملنظمــة األمم املتحــدة
للطفولــة ( )UNICEFلدعمهــا املالــي والفنــي الالزمــن لتطويــر االســتراتيجية
الوطنيــة للتنميــة والتدخــل فــي مرحلــة الطفولــة املبكــرة.

تمهيد
يســرنا نحــن وزراء التربيــة والتعليــم العالــي ،والصحــة ،والتنميــة االجتماعيــة
تقــدمي االســتراتيجية الوطنيــة للتنميــة والتدخــل فــي مرحلــة الطفولــة
املبكــرة فــي دولــة فلســطني ،والتــي تُشــكل إطــارا ً لتعزيــز البقــاء والتنميــة
فــي مرحلــة الطفولــة املبكــرة فــي وطننــا .إن تعزيــز تنميــة الطفولــة املبكــرة
يتطلــب مجموعــة شــاملة مــن التدخــات فــي مجــاالت الصحــة والتغذيــة
والتعليــم واحلمايــة  -وجميعهــا ذات أهميــة حيويــة للتطــور الســليم للدمــاغ.
مــن األمثلــة علــى هــذه التدخــات فــي مجــال الصحــة :رعايــة احلمــل والــوالدة،
وممارســات النظافــة الصحيــة األساســية ،والرعايــة املســتجيبة لألطفــال الرضع،
والتطعيــم ،والكشــف املبكــر عــن تأخــر النمــو واإلعاقــات ،ورعايــة الصحــة
النفســية والبدنيــة ،والتحفيــز الســليم املبكــر .وفــي مجــال التغذيــة ،تتضمــن
التدخــات برامــج تعنــى بالنظــام الغذائــي لألمهــات املراهقــات أثنــاء احلمــل،
والرضاعــة الطبيعيــة ،وســوء التغذيــة .وتتضمــن برامــج التعليــم تدخــات
التحضيــر للمدرســة ،والتعليــم قبــل االبتدائــي.
إن هــذه االســتراتيجية متثــل بدايــة قصــة جنــاح مســتقبلية للنهــوض بأهــم
مصــدر لدينــا ،أال وهــو أطفالنــا ،وتو ّجــه احلكومــة لالســتثمار  -وهــو اســتثمار
مربــح  -فــي هــذا القطــاع البشــري احليــوي ،وإنشــاء برامــج خدمــات تهــدف إلــى
حتســن مخرجاتــه وضمــان مقاربــة احلقــوق مقابــل االحتياجــات للوصــول إلــى
ص ّممــت هــذه االســتراتيجية لتضمن
طفولــة ســوية وقويــة ومحفــزة وحمائيــةُ .
وصــول جميــع األطفــال واألُســر واجملتمعــات وصــوال ً متكافئــا ً إلــى خدمــات
رعايــة نوعيــة وشــاملة ومســتدامة ومالئمــة للســياق الثقافــي للمجتمــع
الفلســطيني وخصوصيتــه ،مــع التركيــز بشــكل خــاص علــى األطفــال ذوي
التأخــر فــي النمــو واإلعاقــات.
جتــدر اإلشــارة إلــى أن اجلهــد املشــترك املبــذول فــي إعــداد االســتراتيجية مــن
ِقبــل الــوزارات الثــاث والشــركاء الداعمــن هــو مؤشــر هــام علــى تطــور الوعــي
باملســؤولية واالســتعداد اجلماعــي للنهــوض بنظــام اخلدمــات التــي يحتاجهــا
أطفالنــا وأســرنا الفلســطينية عبــر القطاعــات اخملتلفــة .وأننــا إذ نوقــع علــى
إطــاق هــذه االســتراتيجية فإننــا نع ّبــر عــن التزامنــا بالتنســيق والتعــاون فيمــا
بيننــا وبــن الشــركاء احملليــن وغيــر احملليــن لترجمــة االســتراتيجية إلــى خطــط
عمــل وبرامــج تنميــة وتدخــل للطفولــة املبكــرة ،وتوفيــر الطاقــات البشــرية
والتمويــل الالزمــن لتنفيــذ ذلــك ،وبنــاء قاعــدة بيانــات خاصــة بجميــع قضايــا
الطفولــة املبكــرة ،وإيجــاد نظــام مراقبــة ورصــد وقيــاس وتقييــم ملــدى حتقيــق
االســتراتيجية ألهدافهــا.
واهلل ولي التوفيق
وزير الصحة

وزير التربية والتعليم العالي

وزير التنمية االجتماعية
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د .إبراهيم الشاعر

ملخص تنفيذي
عملــت وزارات التربيــة والتعليــم العالــي والصحــة والتنميــة االجتماعيــة مــع
باقــي شــركاء املعنيــن علــى وضــع االســتراتيجية الوطنيــة للتنميــة والتدخــل
فــي مرحلــة الطفولــة املبكــرة فــي دولــة فلســطني لألعــوام  ،2022 -2017لتقــدمي
فرصــة أفضــل للبقــاء والتطــور جلميــع أطفــال فلســطني فــي هــذه الشــريحة
العمريــة ،بهــدف الكشــف املبكــر عــن تأخــر النمــو واالعاقــات ،ومراقبــة النمــو
والتطــور الســليم بشــكل متواصــل فــي جميــع اجملــاالت ،مثــل اجملــال احلســي
والبدنــي واالنفعالــي واالجتماعــي واملعرفــي ،وتقــدمي مجموعــة شــاملة متكاملة
مــن التدخــات عبــر القطاعيــة التــي تتضمــن الصحــة والتغذيــة والتعليــم
واحلمايــة  -وجميعهــا ذات أهميــة حيويــة للتطــور الســليم للدمــاغ.
مــا مييــز اجملتمــع الفلســطيني أن عــدد أطفال الشــريحة العمريــة ( )8 - 0ســنوات
تقــدر بحوالــي ( )800,000طفــل ،يش ـكّلون مــا نســبته  17%مــن عــدد الســكان
تقريبــاً ،وهــم يشــكلون رأس املــال البشــري لفلســطني ،ومســتقبل التحــرر
والتنميــة الوطنيــة ،فمــن حقوقهــم املكفولــة حقوقيــا ً وقانونيــا ً حصولهــم
علــى الرعايــة الصحيــة والتعليميــة وحمايتهــم مــن العنــف مهمــا كان مصدره.
ومــن املعــروف أن التفاعــل بــن الوراثــة والبيئــة احلاضنــة لــه تأثيــر عميــق وممتــد
علــى كافــة جوانــب منــو الطفــل .ومبــا أن هنــاك أدلــة ومؤشــرات تثبــت أن الطفــل
الفلســطيني يعانــي مــن مشــكالت عديــدة علــى مســتوى الصحــة والتعليــم
واحلمايــة االجتماعيــة ،وأن الرعايــة املقدمــة لــه تعانــي مــن القصــور وعــدم
فعالــة
الشــمولية ،كان ال بــد مــن تنفيــذ خطــط عمــل حقيقيــة وبرامــج رعايــة ّ
تشــمل كل األطفــال وأســرهم ،خاصــة فــي املناطــق اجلغرافيــة األكثــر تضــررا ً
واألكثــر تهميش ـاً.
إن املرتكــزات احلقوقيــة والعلميــة واملبــادئ املو ِجهــة لهــذه االســتراتيجية تضــع
املســؤولية علــى اجلميــع :الســلطة التشــريعية ،والتنفيذيــة ،والســلطات احملليــة
واجملتمعيــة ،والقطــاع االقتصــادي اخلــاص ،ووســائل اإلعــام ،واملنظمــات األهليــة
واألمميــة ،واألســرة .فعلــى اجلميــع أن يفهمــوا ويدركــوا أهميــة رعايــة الطفولــة
املبكــرة ،وأهميــة االســتثمار اإليجابــي فــي هــذا القطــاع ،وأن لــه أولويــة علــى
املســتوى الوطنــي ،ويجــب توفيــر التمويــل الــازم لذلــك .فالرعايــة الســليمة
ستســاعد مجتمعنــا فــي مواجهــة حتديــات التنميــة مســتقبال ً فــي كافــة
جوانبهــا.
تركــز هــذه االســتراتيجية علــى توفيــر ظــروف ألفضــل بدايــة ممكنــة فــي احليــاة.
هــذا يدعــو اجلميــع لتغييــر طــرق االســتجابة لألطفــال فــي هــذه املرحلــة
املبكــرة ،وعمــل اإلصالحــات الالزمــة وســد الثغــرات ووضــع أولويــات العمــل كل
فــي مجالــه ،لالســتجابة الحتياجــات األطفــال وأســرهم ،وللحصــول علــى نتائــج
إيجابيــة لتنميــة الطفولــة املبكــرة .ولتحقيــق هــذا الهــدف األســمى ال بــد مــن
حتقيــق األهــداف االســتراتيجية اخلمــس بوصــول اخلدمــة إلــى جميــع األطفــال،
وأن تكــون الرعايــة ذات جــودة عاليــة ومســتدامة حتــى تكــون مؤثــرة ،وأن يســاند
ذلــك ويدعمــه سياســات وأنظمــة قانونيــة متطــورة ،وأن يقــدم الدليــل علــى
حتقيــق مــدى التقــدم نحــو هــذه األهــداف مــن خــال نظــام مراقبــة ومتابعــة
وتقييــم علمــي موثــق .وكل ذلــك يحتــاج إلــى التعهــد والعمــل بااللتزامــات
الــواردة فــي هــذه االســتراتيجية.
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تعريفات
● ●الطفولــة املبكــرة :الفتــرة املكونــة مــن أول ســت ســنوات كاملــة أو  72شــهرا ً مــن عمــر الطفــل ،أي هــي
الفتــرة التــي متتــد مــن احلمــل وحتــى بلــوغ الطفــل ســنته السادســة مــن العمــر .متثــل الســنوات الســت األولى
فــي احليــاة فتــرة حتــوالت وإجنــازات مهمــة مــن شــأنها أن تشــكل األســاس ملراحــل العمــر الالحقــة .وتتضمــن
الطفولــة املبكــرة فتــرة الطفولــة املبكــرة جــداً ،أي الفتــرة التــي متتــد مــن احلمــل وحتــى عمــر ثــاث ســنوات.
إن دعــم الطفولــة املبكــرة الســليمة يتطلــب اعتمــاد نهــج متعــدد القطاعــات ،يشــمل التعليــم والصحــة
والتغذيــة وحمايــة الطفــل والرعايــة االجتماعيــة واحلمايــة االجتماعيــة لألطفــال.
● ●التطــور الكامــل :يشــير تطــور اإلنســان إلــى عمليــة اكتســاب القــدرات التــي تأخــذ الشــخص ببــطء مــن
وضــع االعتماديــة القصــوى باجتــاه االســتقاللية .عندمــا نتحــدث عــن التطــور الكامــل ،فنحــن نشــمل فــي
ذلــك تطويــر التواصــل ،ومســاعدة الــذات ،واخلصائــص البدنيــة واالجتماعية-االنفعاليــة واملعرفيــة .وحتــى
يحــدث ذلــك بالكامــل ،يحتــاج الطفــل إلــى بيئــة مطمئنــة ومتناغمــة وغنيــة بالتجــارب ،بــدءا ً مــن مرحلــة
احلمــل ،ومــن خــال تلقــي الرعايــة مــن األم واألب واألســرة والتفاعــل مــع محيطــه.
● ●األســرة فــي ســياق تطــور الطفــل :يجــري تطــور الطفــل ،بــدءا ً مــن مرحلــة احلمــل ،فــي ســياق األســرة .ودعــم
األســرة التــي توجــد فيهــا امــرأة حامــل أو أطفــال دون الثالثــة مــن العمــر يعنــي التركيــز علــى مكامــن القــوة
فــي األســرة بــدال ً مــن مواطــن الضعــف التــي قــد تعانــي منهــا أحيان ـاً ،وهــو يعنــي تطويــر قــدرات األســرة
حتــى ال تتراخــى ،ومســاعدتها علــى معرفــة أي األشــخاص واملؤسســات مــن حولهــا التــي ميكــن االعتمــاد
عليهــا .بإمــكان أي نــوع مــن األســرة أن يعــزز التطــور فــي الطفولــة املبكــرة ،ســوا ًء األســرة املكونــة مــن زوجــن،
أو أفــراد العائلــة املمتــدة (مبــن فيهــم األجــداد واجلــدات ،واألعمــام والعمــات أو األخــوال واخلــاالت ،وأبنــاء العــم أو
اخلــال).
● ●الوالديــة :يســتخدم مفهــوم الوالديــة لوصــف مجموعــة األنشــطة التــي يقــوم بهــا األشــخاص الرئيســيون
القائمــون علــى رعايــة الطفــل فــي ســعيهم لضمــان بقــاء الطفــل وتطــوره الكامــل ،بغيــة تشــجيع اندماجــه
االجتماعــي وتعزيــز اســتقالليته شــيئا ً فشــيئاً .ويعتبــر أن الواجــب الرئيســي للجيــل احلالــي (الوالديــن)
يتمثــل فــي إعــداد اجليــل التالــي (األطفــال) للتعامــل مــع األوضــاع املاديــة واالقتصاديــة واالجتماعيــة التــي
ســيواجهونها علــى مــدى مراحــل تطورهــم.
● ●البيئــات اآلمنــة والداعمــة :الطفــل كائــن معتمــد كليـاً .وهــو عندمــا يولــد ،يدخــل إلــى عالــم جديــد وغريــب،
ويختبــر أحاسيســا ً مختلفــة وأحيانــا ً غيــر ســارة باملقارنــة مــع رحــم أمــه .والعالقــة مــع الشــخص الــذي
يعتنــي بــه هــي التــي تســاعده علــى حتمــل وتفهــم هــذه التغيــرات فــي هــذا العالــم اجلديــد الــذي ســتتطور
فيــه شــخصيته .ومــن شــأن وجــود كبــار قادريــن علــى التعــرف علــى احتياجــات الطفــل وتلبيتهــا ،وبنــاء روتــن
متمحــور حــول املراحــل اخملتلفــة لتطــور الطفــل ،أن يســاعد الطفــل علــى التعــرف علــى العالــم واكتســاب
مزيــد مــن الثقــة الستكشــافه وفهمــه .ومــن الضــروري أن يشــعر الطفــل باحلنــان حتى يجــد األمان والشــجاعة
الستكشــاف البيئــة والتعلــم واكتســاب االســتقاللية.
● ●التوتــر الســمي :هــو حالــة خطيــرة تعيــق تطــور الطفــل .فعندمــا يشــعر الطفــل الصغيــر بإحســاس مزعــج
أو تهديــد ،يطلــق جســمه العنــان لعمليــة يصبــح فيهــا متيقظــا ً ويفــرز األدرينالــن ،ممــا يزيــد مــن معــدل
ضربــات القلــب .وإذا تلقــى الطفــل االهتمــام الكافــي ،أي إذا متــت تلبيــة احتياجاتــه األساســية ،فســيهدأ نظــام
التوتــر لديــه ،وتتكــون ذاكــرة مــن االرتيــاح مفيــدة لصحتــه .أمــا إذا مت جتاهــل احتياجــات الطفــل بشــكل متكرر،
سيســتمر التوتــر لفتــرة أطــول وتبــدأ الهرمونــات التــي تفــرز بســبب اإلحســاس بالتهديــد بإيــذاء عمليــة
تشــكل الوصــات العصبيــة ،ممــا ميكــن أن يضــر بالقــدرة علــى التعلــم وإمكانيــة التطــور .ميكــن أن يحــدث هــذا
فــي احلــاالت التــي ال تتوفــر فيهــا الرعايــة الكافيــة لفتــرة طويلــة مــن الزمــن ،ويكــون أكثــر مدعــاة للقلــق فــي
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احلــاالت التــي متنــع اآلبــاء واألمهــات مــن تقــدمي رعايــة أفضــل ألطفالهــم .ولهــذا الســبب ،مــن املهــم حتديــد
احلــاالت التــي تــؤدي فيهــا املمارســات األســرية أو اجملتمعيــة إلــى إعاقــة تطــور الطفــل (وجــود مــرض نفســي
لــدى البالغــن ،أو تعاطــي اخملــدرات ،أو الفقــر املدقــع ،أو الهجــران ،أو العنــف ،أو إســاءة املعاملــة).
● ●ريــاض األطفــال :املؤسســات التعليميــة التــي تعنــى باألطفــال الذيــن يندرجــون حتــت الفئــة العمريــة ()6-4
ســنوات قبــل دخــول املدرســة ،وتقــوم بتوفيــر التعليــم والرعايــة بطريقــة منهجيــة ومنظمــة ومبنيــة علــى
فلســفات ومبــادئ الطفولــة املبكــرة .وهــي علــى نوعــن حســب تبعيــة املؤسســة :فمنهــا مــا يقــدم برامــج
لســنة واحــدة كمــا هــو متبــع فــي النظــام احلكومــي (الصــف التمهيــدي) ومنهــا مــا هــو خــاص ويقــدم
ســنتني قبــل دخــول الصــف األول.
● ●دار احلضانــة :هــي كل مــكان مناســب يخصــص الســتقبال االطفــال وايوائهــم ورعايتهــم والعناية بهــم ويكون
مرخصــا وفقــا ألحــكام هــذا النظــام مــع عــدم وجــود مــا يســمى باحلضانــة البيتيــة (.)1
● ●منهــاج ريــاض األطفــال :جميــع اخلبــرات التعليميــة والتربويــة املباشــرة وغيــر املباشــرة والتــي يعيشــها
األطفــال مــع املربيــات فــي بيئــة آمنــة ومســاعدة.
● ●نظــام احلمايــة :نظــام حمايــة الطفولــة الوطنــي (نظــام التحويــل واملتابعــة) .ويرتبــط هــذا النظــام بآليــات
مرجعيــة وتواصــل ومتابعــة حــاالت األطفــال املعتــدى عليهــم واملعرضــن للخطــر والذيــن يحتاجــون ألشــكال
مختلفــة مــن احلمايــة والرعايــة وإعــادة التأهيــل مــن مجموعــة مــن املؤسســات واملنظمــات احلكوميــة وغيــر
احلكوميــة اخملتصــة بهــذا اجملــال ،وذلــك مــن خــال اإلجــراءات والسياســات التــي تبنــى علــى أســاس مصلحــة
الطفــل الفضلــى ،فــي الســعي لتأمــن حقــوق األطفــال وحمايتهــم مــن جميــع أشــكال ســوء املعاملــة
والعنــف واالســتغالل (.)2
● ●الفئــة املهمشــة :األســر التــي تعيــش علــى حــدود خــط الفقــر ،واألســر املهــددة باالنــزالق إلــى دائــرة الفقــر
وفيهــا أطفــال بحاجــة الــى رعايــة خاصــة ،واألســر التــي تعانــي مــن اإلقصــاء االجتماعــي والعنــف االســري
والتفــكك االجتماعــي واجلنــوح وبعــض املشــاكل االجتماعيــة ،واألســر التــي تعيــش فــي مناطــق نائيــة ومناطق
مهــددة باالســتيطان واجلــدار أو فــي املناطــق احملاذيــة جلــدار الفصــل العنصــري ،أو فــي البلــدة القدميــة باخلليــل أو
القــدس أو قطــاع غــزة أو األغــوار ،واألســر التــي مت ترحيلهــا قســريا ،واألســر التــي يعانــي رب األســرة أو األم فيهــا
مــن أمــراض مزمنــة أو إعاقــات ،واأليتــام ،أو فاقــدي املعيــل (.)2
● ●األطفال الرضع :األطفال دون  12شهرا.

*

مراجع التعريفات:
( .1الئحة دور احلضانة رقم  11لعام .)2011
 .2الوكيل املساعد لشؤون التنمية االدارية و التخطيط (السيد داوود الديك).

االستراتيجية الوطنية للتنمية والتـدخـل
في مرحلة الطفولة المبكرة 2022-2017

● ●األطفــال ذوو االحتياجــات اخلاصــة :األطفــال فــي كل أنحــاء العالــم متشــابهون كثيــرا ً فــي طريقــة تعرفهــم
علــى العالــم واختبارهــم لــه ،وكل منهــم يقــوم بذلــك بإيقاعــه اخلــاص وبالطريقــة التــي يفضلهــا .يتطــور
جميــع األطفــال بشــكل مختلــف ،ومبعــدالت مختلفــة ،ولكــن هنــاك مســارا ً تطوريــا ً للنمــو االعتيــادي
والكتســاب مهــارات التطــور .واألطفــال الذيــن يتــم حتديــد أو تشــخيص اضطــراب فــي التطــور لديهــم بســبب
أوضــاع معيشــية أو طبيــة ،ويحتاجــون إلــى دعــم إضافــي حتــى يشــاركوا فــي اجملتمــع بشــكل كامــل ،ميكــن
تصنيفهــم علــى أنهــم أطفــال ذوو احتياجــات خاصــة .قــد يكــون األطفــال ذوو االحتياجــات اخلاصــة بحاجــة إلى
مســاعدة واهتمــام أكبــر مــن جانــب الوالديــن واألشــقاء واملعلمــن واجملتمــع احمللــي الــذي يعيشــون فيــه .كمــا
يســتفيد هــؤالء األطفــال بقــدر كبيــر مــن قضــاء وقتهــم مــع أطفــال آخريــن ،ومــن شــأن توفــر بيئــة محفــزة
وحاميــة أن يســاعدهم علــى تطويــر إمكاناتهــم واحلــد مــن هشاشــتهم.
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المقدمة
يتفــق اجلميــع علــى أهميــة التطــور الســليم فــي مرحلــة الطفولــة املبكــرة ،وهــذا حــق مكفــول قانوني ـا ً
وحقوقيـاُ .ويجــب علــى كافــة املعنيــن القيــام بهــذا الواجــب الوطنــي ،فــي إطــار وطنــي متفــق عليــه ،برؤية
واضحــة ،وغايــات واقعيــة ،ومبدخــات فنيــة وماليــة وعلميــة ،وبتنســيق وشــراكة بــن اجلميــع ضمــن مبــادئ
مو ِجهــة للعمــل ،تتوافــق وتســتجيب حلاجــات أطفــال فلســطني فــي بدايــة القــرن احلــادي والعشــرين .إن
التطــورات األخيــرة فــي علــم األعصــاب تؤكــد أن بإمــكان العوامــل البيئيــة والتوتــر الســمي عرقلــة عمليــة
التطــور .ويشــير علــم األعصــاب ذاتــه الــى طــرق جديــدة مثيــرة لالهتمــام حلمايــة األطفــال الضعفــاء
ومســاعدتهم فــي بنــاء قــدرات الصمــود والتحمــل حتــى ينجحــوا فــي البقــاء والنمــو وحتقيــق إمكاناتهــم
الكاملــة .وال شــك أن التطــور املتســارع لثــورة االتصــاالت والتواصــل ،والتفجــر املعرفــي والتقنــي ،وخــروج
املــرأة األم للعمــل ،والســكن فــي شــقق صغيــرة ،والتغيــرات االقتصاديــة واالجتماعيــة ،إضافــة إلــى معانــاة
الطفــل الفلســطيني مــن أوضــاع االحتــال؛ كل هــذا وغيــره زاد مــن حاجــات األطفــال إلــى خدمــات رعايــة
تنمــي كافــة جوانــب منوهــم وتطورهــم.
مــا زال األطفــال فــي مرحلــة الطفولــة املبكــرة فــي اجملتمــع الفلســطيني يعانــون مــن عــدم املســاواة
فــي الوصــول إلــى خدمــات الرعايــة وفــي جودتهــا ،ومــا يُقــدم لبعضهــم مــن خدمــات تنقصهــا اجلــودة
والشــمولية ويعيبهــا ضعــف التنســيق بــن مختلــف املؤسســات والــوزارات .وكثيــرا ً مــا يكــون األطفــال
األكثــر حرمان ـا ً هــم أيض ـا ً أقــل مــن يحصلــون علــى فرصــة الوصــول الــى املقومــات األساســية للتطــور
الســليم والرفــاه .فالتدخــات مــن قبــل املؤسســات والــوزارات املعنيــة واملؤسســات الشــريكة العاملــة
علــى تقــدمي برامــج الطفولــة املبكــرة محــدودة األثــر ،وأهدافهــا جتــاه تطويــر هــذه البرامــج متواضعــة.
وقــد أدت هــذه العوامــل اجملتمعــة الــى تشــتت اجلهــود وازدواجيــة األنشــطة التــي تقــوم بهــا .ويعــزى ســبب
محدوديــة تدخــل املؤسســات فــي برامــج الطفولــة املبكــرة إلــى غيــاب رؤيــة واســتراتيجية واضحــة توافــق
عليهــا جميــع األطــراف املعنيــة ،وعــدم وضــوح األدوار التــي تقــوم بهــا ،والشــك فــي ترتيــب أولوياتهــا،
وضعــف التكامــل والتنســيق بينهــا ،ومحدوديــة املــوارد الفنيــة واملاليــة املوجهــة الــى هــذا القطــاع فــي
موازنــة الدولــة .كل ذلــك أدى الــى غيــاب اســتراتيجية وطنيــة موحــدة للتنميــة والتدخــل فــي مرحلــة
الطفولــة املبكــرة.
مــن أجــل التغلــب علــى هــذه التحديــات ،وافقــت املؤسســات والــوزارات املعنيــة علــى تعزيــز العمــل
وفعالــة؛ مــن أجــل وضــع رؤيــة موحــدة ،وتطويــر سياســات
املشــترك فيمــا بينهــا ،وبنــاء شــراكات حقيقيــة ّ
شــاملة وهادفــة؛ لتحقيــق غايــات هــذه االســتراتيجية الوطنيــة لرعايــة أطفــال فلســطني فــي مرحلــة
الطفولــة املبكــرة.

الفئة المستهدفة
 .1األسر واألمهات:

خدمــات شــاملة ومتكاملــة جلميــع النســاء فــي ســن اإلجنــاب واألطفــال وأســرهم وفقــا الحتياجاتهــم
الصحيــة والغذائيــة ،وضمــان الدعــم لألســر مــن خــال تنفيــذ برامــج للتنميــة الشــاملة مــع التركيــز
بشــكل خــاص علــى األســر املهمشــة والفقيــرة.
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 .2األطفال في مراحل الطفولة اآلتية:
● ●املرحلــة األولــى (مــن مرحلــة احلمــل إلــى ســن  4ســنوات) :وهــي تشــكل أساســا قويــا للتطــور املســتقبلي
وتكــون املســؤولية الكبــرى فيهــا علــى األســرة.
● ●املرحلــة الثانيــة (مــن ســن  4إلــى  6ســنوات) :وتتميــز بقــدرة األطفــال الكبيــرة علــى الوصــول الــى فــرص
جديــدة لالستكشــاف والتعلــم.
● ●املرحلــة الثالثــة (مــن ســن  6إلــى  8ســنوات) :جنــاح عمليــة االنتقــال إلــى املدرســة ووضــع أســس قويــة
للتعليــم املدرســي ،وزيــادة االعتمــاد علــى الــذات ،وتعزيــز الثقــة بالنفــس ،واحتــرام األطفــال ومتكينهــم مــن
التعبيــر عــن أنفســهم ،وتعزيــز قــدرة الطفــل علــى العمــل ضمــن مجموعــة.

االستراتيجية الوطنية للتنمية والتـدخـل
في مرحلة الطفولة المبكرة 2022-2017
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الفصل األول

رؤية وأهداف االستراتيجية
ومرتكزاتها
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الرؤية
كل طفــل يتمتــع بالرعايــة الشــاملة واملتكاملــة التــي تنمــي كافــة جوانــب منــوه وتطــوره فــي إطــار تشــريعي
معتمــد وشــراكة وطنيــة حقيقيــة.

الرسالة
اجلهــود الوطنيــة موحــدة ومتكاملــة جلميــع املؤسســات واملنظمــات احلكوميــة واخلاصــة واألهليــة املعنيــة
بدعــم برامــج التنميــة والتدخــل فــي مرحلــة الطفولــة املبكــرة بالشــراكة مــع املؤسســات األمميــة والدوليــة
مــن أجــل االســتثمار فــي تقويــة نظــام للصحــة والتغذيــة والتعليــم واحلمايــة فــي مرحلــة الطفولــة املبكــرة؛
واالســتجابة الحتياجــات األطفــال وحقوقهــم فــي بيئــة آمنــة ومقويــة وحاميــة ،بنــاء علــى التــزام الدولــة
باالتفاقيــات واملعاهــدات الدوليــة ،ووضــع وتنفيــذ القوانــن والتشــريعات والسياســات الوطنيــة التــي تكفــل
ســامة ورفــاه وصحــة جميــع األطفــال فــي دولة فلســطني .مــن شــأن هــذا النظــام أن يوفــر التغذية الســليمة
واحلمايــة والتحفيــز لألطفــال الضعفــاء ويقــدم املعرفــة والتوجيــه والدعــم للقائمــن علــى رعايتهــم لكــي
يتمكنــوا ،بدعــم مــن مقدمــي اخلدمــات ،مــن املســاعدة فــي بنــاء مســتقبل أفضــل جلميــع األطفــال.

المحاور واألهداف االستراتيجية
 .1الوصــول والعدالــة :ضمــان حصــول كافــة األطفــال علــى خدمــات التنميــة والتدخل فــي مرحلــة الطفولة
املبكــرة بصــورة عادلــة.
 .2اجلودة :تقدمي خدمات التنمية والتدخل في مرحلة الطفولة املبكرة بنوعية عالية اجلودة.
 .3االســتدامة :ضمــان اســتدامة تقــدمي خدمــات ذات جــودة وشــاملة فــي مجــال التنميــة والتدخــل فــي
مرحلــة الطفولــة املبكــرة مــن خــال التــزام حكومــي وتعزيــز الشــراكة مــع األســرة واخلدمات واملؤسســات
احملليــة واإلقليميــة والدوليــة واألمميــة ذات العالقــة.

 .5التشــريع :تطويــر السياســات واألنظمــة لدعــم اعتمــاد خدمــات مبتكــرة فــي مجــال التنميــة والتدخــل
فــي مرحلــة الطفولــة املبكــرة.
 .6الرصــد والتقييــم :تطويــر نظــام مراقبــة خدمــات التنميــة والتدخــل فــي مرحلــة الطفولــة املبكــرة
وتقييمهــا.

االستراتيجية الوطنية للتنمية والتـدخـل
في مرحلة الطفولة المبكرة 2022-2017

 .4دعم بناء القدرات لدى مقدمي اخلدمات املوجهة لألسر التي لديها أطفال دون سن الثامنة.
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مرتكزات استراتيجية تطوير الطفولة المبكرة
أو ً
ال :المرجعية القانونية والحقوقية
تستند استراتيجية تطوير الطفولة املبكرة في دولة فلسطني إلى مرجعيات قانونية وحقوقية أهمها:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●القانون األساسي املعدل لدولة فلسطني لعام 2003
●قانون الطفل الفلسطيني لعام ( 2004املعدل في تشرين الثاني /نوفمبر )2012
●اتفاقية األمم املتحدة حلقوق الطفل لعام 1989
●اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ()1948
●اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة ( )CEDAWلعام 1979
●اتفاقية األمم املتحدة حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ()2006
●التعليم للجميع (جومتيني وداكار وإنشيون)
●الئحة دور احلضانة رقم  11لعام 2011
●نظام االسر احلاضنة رقم  10لعام 2013
●نظام األسر البديلة رقم (/16/28/06م.و/ر.ح) لعام 2014
●دليل اجراءات العمل مع االطفال مجهولي النسب وغير الشرعيني رقم (/17/89/11م.و/ر.ح) لعام 2016
●قانون املعاقني رقم  4لعام  1999والالئحة التنفيذية رقم  6لعام 2004
●األهداف اإلمنائية لأللفية ()Millennium Development Goals - MDGs
●أهداف التنمية املستدامة ()Sustainable Development Goals
●أهداف ومبادئ عالم مالئم لألطفال ))A World Fit for Children
●خطة تطوير التعليم في العالم العربي
●خطة التنمية واإلصالح الفلسطينية
●قانون الصحة العامة
●االستراتيجية الوطنية لتغذية الرضع وصغار األطفال
●التعليمات الفنية اإللزامية اخلاصة بالتركيبة الغذائية للرضع والتركيبة الغذائية للمتابعة
●التعليمات الفنية اإللزامية اخلاصة بأغذية الرضع واملتابعة
●التعليمات الفنية اإللزامية اخلاصة بإضافة املعادن والفيتامينات ومواد أخرى للغذاء
●النظام الوطني لتسويق بدائل حليب األم

ثانيًا :المرتكزات العلمية
.1
.2
.3
.4
.5
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.6

ينمــو ويتطــور األطفــال بطريقــة شــاملة ومتكاملــة؛ إذ ينمــو األطفــال علــى نحــو منهجــي وشــامل ممــا يعنــي
أن جميــع نواحــي النمــو متشــابكة ومترابطــة.
تطــور ومنــو الطفــل يتبــع تسلســا معروفــا؛ وكل طفــل هــو حالــة فريــدة مــن نوعهــا .لــذا ينبغــي مراعــاة
الفــروق الفرديــة فــي العمليــة التعليميــة بحيــث ال تضــع علــى الطفــل حم ـا ً زائــداً ،كمــا ينبغــي احتــرام
قدراتــه ومســتوى تطــوره.
ينمو األطفال ويتطورون بشكل مختلف اعتمادا ً على بيئاتهم اخملتلفة.
يتمتــع األطفــال بــذكاء متعــدد؛ ويحتــاج التعلــم لتعزيــز جوانــب الــذكاء املتعــدد عنــد األطفــال ،األمــر الــذي
يفتــح أبوابــا ً الســتخدام مكامــن قوتهــم كوســيلة لتكملــة اجلوانــب األقــل تطــورا ً لديهــم.
األطفــال متعلمــون نشــطون إذا أتيحــت لهــم الفرصــة للتعلــم مــن خــال اللعــب ،والعمــل ،والتعبيــر عــن
ذواتهــم.
يتصف منو اإلنسان في مرحلة الطفولة بالسرعة الكمية والكيفية في كافة جوانب منوه.
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الصحة السليمة لألم والطفل مدخل هام واستراتيجي لنمو سوي للطفل.
البيئة اآلمنة شرط هام لتطور الطفل تطورا ً سليماً.
مرحلــة الطفولــة املبكــرة مرحلــة منــو حــرج ،وهــي فرصــة مالئمــة للنمــو الســليم الكامــل ،ولهــا تأثيــر عميــق
فــي املراحــل العمريــة الالحقــة.
الكشــف املبكــر والتدخــل املبكــر فــي عــاج تأخــر النمــو واإلعاقــات يســاعد فــي منــع مزيــد مــن التدهــور فــي
حالــة الطفــل ،ويعــزز تطــوره الــى أقصــى إمكاناتــه ،ويحســن فــرص اندماجــه فــي اجملتمــع.
التغذية السليمة املتوازنة تقي الطفل من مخاطر جسيمة على جوانب منوه اخملتلفة.
التربيــة والرعايــة التعلميــة يجــب أن تخطــط وتنفــذ علــى أســاس أن يكــون الطفــل واألســرة محــور عمليــة
التعليــم والتعلــم.
البيئة الثرية واحملفزة تساعد الطفل على اإلبداع واالستقاللية.
يسهل عملية تطور منو الطفل.
إشراك األسرة في رعاية األطفال ،وتعزيز وعيها بقضايا الطفولة،
ّ
تســاهم الرعايــة واحلــب واحلنــان فــي مرحلــة الطفولــة املبكــرة فــي توفيــر األســاس للتطــور االجتماعــي-
االنفعالــي الســليم ونشــأة إنســان قــادر علــى التكيــف مــع محيطــه بشــكل جيــد.

االستراتيجية الوطنية للتنمية والتـدخـل
في مرحلة الطفولة المبكرة 2022-2017
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الفصل الثاني

المبررات والمسؤوليات
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أو ً
ال :مسوغات الخطة الوطنية لتنمية الطفولة
المبكرة
.1
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.3
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.6
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حليــاة الطفــل فــي ســنته األولــى تأثيــر عميــق وممتــد فــي كافــة جوانــب منــوه وتطــوره فــي مراحــل عمــره
التاليــة .فكثيــر مــن املشــكالت التــي يعانــي منــا اليافعــون والشــباب تعــود فــي بعــض أســبابها إلــى ضعــف
الرعايــة والتنشــئة للفــرد فــي مرحلــة طفولتــه .كمــا أن أطفــال فلســطني يعانــون حتــى فــي فتــرة حمــل
أمهاتهــم بهــم مــن ممارســات االحتــال التــي حرمــت الكثيــر منهــم مــن عيــش طفولتهــم ،بــل شــوهتها،
وتركــت آثــارا ً ســلبية فــي جميــع جوانــب منوهــم.
تعانــي األســرة الفلســطينية مــن ضعــف وعيهــا ومعرفتهــا بدورهــا احملــوري فــي رعايــة الطفــل ،ولهذا الســبب
فهــي كثيــرا مــا تعتمــد فــي هــذا الــدور علــى مؤسســات الرعايــة والتعليــم.
إن البدايــة اإليجابيــة فــي حيــاة األطفــال تســاعد فــي منوهــم منــوا ً ســليماً ،يعــود بالفائــدة ،ليــس علــى الطفــل
نفســه فحســب ،بــل وعلــى أســرته ومجتمعــه ،مــن خــال تعزيــز رأس املــال البشــري ،وزيــادة القــدرة اإلنتاجيــة،
وتخفيــض اإلنفــاق العــام علــى التعليــم والصحــة والرفاهيــة ومكافحــة اجلرميــة.
رعايــة الطفــل والعنايــة بكافــة جوانــب منــوه حــق مــن حقوقــه التــي دعــت إليهــا االتفاقيــات واملعاهــدات
الدوليــة واألمميــة اخلاصــة بحقــوق اإلنســان وحقــوق الطفــل ،وعززهــا قانــون الطفــل الفلســطيني.
برامــج التدخــل املبكــر فــي تربيــة الطفــل تتــرك آثــارا ً إيجابيــة طويلــة املــدى .فالكشــف املبكــر عــن االعاقــات
والنمــو الســليم للطفــل فــي ســنواته األولــى يوفــر األســاس الــذى تبنــى عليــه تكويناتــه املعرفيــة ومهاراتــه
وقيمــه واجتاهاتــه.
النمــو الســليم للطفــل يســاهم فــي تعزيــز مخــزون رأس املــال البشــري للشــعب الفلســطيني .فطفــل اليــوم
هــو امــرأة ورجــل الغــد .ونحــن نريــد للمجتمــع الفلســطيني أفــرادا ً أصحــاء وأســوياء مشــاركني فــي حتريــر
الوطــن وتنميــة اجملتمــع والنهــوض بــه.
نســعى فــي هــذه االســتراتيجية ألن نكــون فــي مســتوى التحديــات التــي تواجــه الطفــل فــي ســياق التغيــرات
االجتماعيــة (األم العاملــة ،تنظيــم األســرة) ،والتغييــرات التكنولوجيــة وثــورة االتصــاالت الدراماتيكيــة.
عــدم وجــود خطــط شــاملة وطويلــة األمــد لتطويــر برامــج العنايــة بالطفولــة املبكــرة يشــكل مســوغا ً لوضع
هــذه االســتراتيجية.
من املسوغات األخرى ضعف الدور اإلشرافي والرقابي احلكومي على املؤسسات التعليمية اخلاصة.

ثانيًا :مسؤولية التخطيط والتنفيذ لتطوير الطفولة
المبكرة
االستراتيجية الوطنية للتنمية والتـدخـل
في مرحلة الطفولة المبكرة 2022-2017

تقــع مســؤولية التخطيــط والتنفيــذ واملتابعــة والرقابــة لرعايــة وتعليــم وحمايــة الطفــل علــى الســلطات
التشــريعية والــوزارات احلكوميــة ذات الصلــة (التربيــة والتعليــم العالــي ،والصحــة ،والتنميــة االجتماعيــة)
والســلطات احملليــة واملنظمــات احلقوقيــة ،ووســائل اإلعــام ،وعلــى األســرة واجملتمــع ،وأي مســتوى مســؤول
يفتــرض منــه أن يقــدم رعايــة أو خدمــة للطفــل .وفيمــا يأتــي دور ومســؤوليات كل واحــد من هذه املســتويات:
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املستوى

املسؤوليات

السلطة التشريعية

إقــرار قوانــن وتشــريعات تتعلــق ببرامــج التنميــة والتدخــل فــي مرحلــة الطفولــة
املبكــرة ،وحقــوق الطفــل ،وإلــزام احلكومــة بتوفيــر املوازنــات التــي يحتاجهــا
تطويــر هــذا القطــاع.

السلطة التنفيذية

توفيــر الهيكليــات واملوازنــات واالســتراتيجيات واخلطــط علــى كافــة املســتويات
احلكوميــة التــي تؤســس وتدعــم وتطــور برامــج التنميــة والتدخــل فــي مرحلــة
الطفولــة املبكــرة واخلدمــات املقدمــة لألطفــال وأســرهم.
بنــاء وتطويــر قــدرات مقدمــي اخلدمــات فــي تقــدمي خدمــات ذات جــودة فــي مجــال
التنميــة والتدخــل فــي مرحلــة الطفولــة املبكــرة.
تطويــر معــارف القيــادات والقــوى العاملــة فــي هــذا القطــاع ،وإجــراء املســح
والرصــد والبحــث واملراجعــة فيــه بصــورة دوريــة ،وأن يكــون ذلــك فــي أعلــى سـلّم
أولويــات عملهــا.
التركيــز علــى زيــادة مســتوى التنســيق بــن الشــركاء مــن خــال اللجنــة الوطنية
للطفولــة وشــبكات حمايــة الطفولة.
ضمــان متابعــة دوريــة ومســتمرة لتنفيــذ جميــع النشــاطات والبرامــج املدرجــة
حتــت اخلطــة االســتراتيجية وخطــة العمــل ،كمــا هــو متفــق عليــه مــع الشــركاء
واألطــراف املعنيــة ،وذلــك مــن قبــل اللجنــة الوطنيــة للطفولــة املبكــرة ومقدمــي
اخلدمــات.
إدمــاج التنميــة والتدخــل فــي مرحلــة الطفولــة املبكــرة فــي خدمــات الصحــة
والتعليــم واحلمايــة االجتماعيــة القائمــة ومراقبتهــا كأي جــزء اعتيــادي آخــر مــن
األنشــطة اجلاريــة.
إنشــاء وحــدة مركزيــة لتطويــر نظــام إدارة املعلومــات وإجــراء البحــوث علــى برامج
التنميــة والتدخــل فــي مرحلــة الطفولــة املبكــرة .ميكــن أن تــدار هــذه الوحــدة مــن
قبــل اللجنــة الوطنيــة للطفولــة املبكرة.
تعزيــز التعــاون بــن القطاعــات ،عــن طريــق اجلمــع بــن كافــة األطــراف املعنيــة
مع ـا ً والتأكــد مــن أنهــم يعتمــدون نهج ـا ً متعــدد التخصصــات ومتداخ ـا ً بــن
القطاعــات فــي مجــال التنميــة والتدخــل فــي مرحلــة الطفولــة املبكــرة.
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األسرة ومقدمو الرعاية
األولية

توفيــر بيئــة آمنــة ومطمئنــة وحاميــة ومحفــزة للطفــل فــي املنــزل والوصــول بــه
إلــى اخلدمــات األساســية والدعــم لتلبيــة احتياجاتــه التنمويــة األفضــل (األمــن
العاطفــي ،والصحــة البدنيــة ،والتنشــئة االجتماعيــة ،والهويــة الثقافيــة وحتفيــز
خبــرات التعلــم القائــم علــى اللعــب).

اجملتمع  /السلطات احمللية
واملنظمات غير احلكومية
والشركات ،الخ

تعزيــز ثقافــة تقييــم وضــع األطفــال واألســر ،ودعــم عمليــات التخطيط الشــاملة
للبيئــة العمرانيــة والطبيعيــة التــي تأخــذ فــي احلســبان احتياجــات األطفــال
واألســر ،وتعزيــز ســامة اجملتمــع.

اإلعالم احمللي

املشــاركة فــي نشــر وزيــادة الوعــي األســري واجملتمعــي بأهميــة التنميــة والتدخــل
فــي مرحلــة الطفولــة املبكــرة ،ومتابعــة البرامــج املنفــذة ،وإجــراء التحقيقــات
والتقاريــر اإلعالميــة حــول وضــع الطفولــة فــي فلســطني ،واملشــاركة فــي احلمالت
اخلاصــة بالطفولــة واألســرة ،وتقــدمي التثقيــف للوالديــن واألســرة ،وإنتــاج ونشــر
أنــواع مختلفــة مــن البرامــج اخلاصــة بذلــك (برامــج لألطفــال ،برامــج للبالغــن،
حتقيقــات صحفيــة ،سلســلة برامــج تثقيفيــة ،الــخ).

اجلامعات ومراكز األبحاث

توجيــه جــزء مــن أبحــاث الطلبــة واألســاتذة إلــى قضايــا الطفولــة ،وإتاحــة
نتائجهــا للمعنيــن فــي هــذا القطــاع ،واملشــاركة فــي الدراســات الســنوية
املســتقبلية والدراســات االســتقصائية بشــأن التغييــرات فــي برامــج الطفولــة
املبكــرة (إن وجــدت) مــن أجــل مواصلــة تطويرهــا ،وتوظيــف النتائــج العلميــة
اجلديــدة والبحــوث والتقاريــر عــن االحتياجــات والتوقعات واملشــاكل التــي تواجهها
اجملموعــات اخملتلفــة ،وأخــذ هــذه النتائــج بعــن االعتبــار عنــد وضــع و/أو تعديــل
اخلطــط والبرامــج التــي تهــدف الــى حتديــث األولويــات بشــكل مســتمر .بإمــكان
األســاتذة والطلبــة أن يســاهموا فــي تزويــد األطفــال بخدمــات التنميــة والتدخــل
فــي مرحلــة الطفولــة املبكــرة كجــزء مــن التدريــب العملــي فــي البرامــج
اجلامعيــة ذات العالقــة.
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الفصل الثالث

واقع وتحديات الخدمات
التعليمية واالجتماعية والصحية
المقدمة للطفل الفلسطيني
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تــدار رعايــة وتعليــم الطفولــة املبكــرة فــي دولــة فلســطني مــن قبــل جهــات متعــددة ،منهــا القطــاع
اخلــاص ،واملؤسســات احلكوميــة ،واملنظمــات اجملتمعيــة ،واملؤسســات الدينيــة ،واملؤسســات غيــر احلكوميــة.

أو ً
ال :الخدمات االجتماعية
تســعى وزارة التنميــة االجتماعيــة بالتعــاون مــع كافــة الشــركاء ومــن خــال نظــام حمايــة الطفولــة
الوطنــي إلــى ضمــان توفــر الرعايــة واحلمايــة االجتماعيــة املالئمــة لنمــو الطفــل وتطــوره فــي نهــج
متكامــل.

التحديات التي تواجه نظام التحويل والمتابعة الوطني لحماية
الطفولة
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

نقــص الكفــاءات البشــرية املؤهلــة املناســبة لتقــدمي الرعايــة االجتماعيــة واخلدمــات التعليميــة فــي مراكــز
حمايــة الطفولــة املبكــرة ومؤسســات اإلقامــة.
النقص في قواعد البيانات املتعلقة ببرامج حماية الطفل واإلعاقة.
النقص في إعفاء الطلبة من رسوم رياض األطفال.
النقص في املناهج املتخصصة للعاملني في مراكز حماية الطفولة املبكرة ومؤسسات اإلقامة.
نقــص االلتــزام فــي تنفيــذ األنظمــة املتفــق عليهــا مــن قبــل املؤسســات ذات الصلــة فيمــا يتعلــق بحمايــة
األطفــال واإلبــاغ عــن احلــاالت التــي تنطــوي علــى تهديــدات لســامة الطفــل بشــكل متناســق ومترابــط.
تدنــي مســتوى الوعــي اجملتمعــي واألســري فيمــا يتعلــق مبواضيــع ســوء املعاملــة والعنــف واإلهمــال واســتغالل
األطفــال.
تنفيذ قانون الطفل الفلسطيني (املعدل).

دور الحضانة

التحديات التي تواجه دور احلضانة:
.1
.2
.3
.4

نقص الكفاءات البشرية املؤهلة لتقدمي الرعاية االجتماعية واخلدمات التعليمية.
عدم توفر قاعدة بيانات خاصة لدور احلضانة التي تقدم خدمات الرعاية لألطفال.
نقص في الكادر العامل في متابعة دور احلضانة.
نقــص فــي االمكانيــات اللوجســتية لــدى وزارة التنميــة االجتماعيــة وعــدم تغطيــة ذلــك مــن قبــل الشــركاء،
وخصوصــا توفيــر الســيارات للجــان فحــص وترخيــص دور احلضانــة.
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يتعلــق هــذا املســتوى بالفئــة العمريــة مــن عمــر صفــر إلــى  4ســنوات ،وتقــوم وزارة التنميــة االجتماعيــة
ووزارة الصحــة ووزارة االشــغال العامــة ووزارة احلكــم احمللــي والدفــاع املدنــي ومكتــب احملافــظ فــي كل
محافظــة باإلشــراف علــى اخلدمــات املقدمــة لهــذه الفئــة ،ومنــح التراخيــص للحضانــات بنــا ًء علــى
معاييــر صحيــة وبيئيــة وماديــة تســتند فــي عملهــا إلــى الئحــة دور احلضانــة لســنة  .2011وقــد وصــل
عــدد احلضانــات إلــى  94حضانــة مرخصــة فــي العــام  2005ثــم ارتفعــت عــام  2010إلــى  .111ثــم انخفــض
العــدد عــام  2014إلــى  95حضانــة ،ويبقــى عــدم ترخيــص هــذه احلضانــات وعــدم توفــر بيانــات كافيــة
ودقيقــة مــن أهــم حتديــات هــذا القطــاع.
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.5
.6
.7
.8
.9
.10

جتاهــل الئحــة دور احلضانــة للحضانــات البيتيــة واعتبــار واقــع احلضانــة البيتيــة وكأنــه غيــر موجــود أدى الــى
وجــود عــدد مــن احلضانــات البيتيــة التــي تعمــل مــن دون ضوابــط وال يســمح ملشــرف احلضانــات بدخولهــا إال
فــي حــال وجــود شــكوى واحلصــول علــى موافقــة مــن النيابــة.
عــدم وعــي أصحــاب دور احلضانــة بأهميــة الترخيــص والعمــل ضمــن القانــون أدى الــى وجــود حضانــات غيــر
مرخصــة ومخالفــة للمعاييــر.
عدم وعي االهل بأهمية ايداع اطفالهم في دور حضانة مرخصة حماية ألطفالهم.
عــدم وعــي األهــل بالــدور الرقابــي والتبليــغ فــي حــال وجــود خلــل فــي احلضانــات التــي يقومــون بإيــداع
أطفالهــم فيهــا حمايــة ألطفالهــم.
تعامــل بعــض الشــركاء فــي ترخيــص دور احلضانــة علــى أن دورهــم هــو مســاعدة وزارة التنميــة االجتماعيــة
فــي الترخيــص ،علمــا أن الترخيــص مســؤولية جميــع الشــركاء ســواء فــي توفيــر االمكانيــات اللوجســتية أو
فــي املتابعــة الفرديــة.
عدم وجود دليل عمل ملربيات دور احلضانة.

ثانيًا :الخدمات التعليمية
تتوفــر اخلدمــات التعليميــة املتعلقــة بتطــور الطفــل وتعلمــه ضمــن مســتويني رئيســيني همــا ريــاض
األطفــال واملرحلــة األساســية املبكــرة (الصــف األول الــى الثالــث).

 .1مستوى رياض األطفال
تســتهدف البرامــج فــي هــذا املســتوى األطفــال الذيــن تتــراوح أعمارهــم مــن  6-4ســنوات ،ويتمثــل دور وزارة
التربيــة والتعليــم العالــي فــي وضــع املواصفــات واملعاييــر التــي تضمــن بيئــة صحيــة وآمنــة فــي ريــاض
األطفــال بالشــراكة مــع وزارة الصحــة مــن أجــل ترخيصهــا .وحيــث أن التعليــم فــي غالبيــة ريــاض األطفــال
حاليــا ليــس جــزءا مــن نظــام التعليــم الرســمي وعمليــة التعليم/التعلــم فــي هــذا املســتوى تــدار مــن قبل
القطــاع اخلــاص ،فــإن دور وزارة التربيــة والتعليــم العالــي يتمثــل فــي اإلشــراف التربــوي وتدريــب املوظفــن
وتطويــر املناهــج الدراســية واالســتراتيجيات ذات الصلــة .وقــد بــدأت وزارة التربيــة والتعليــم بإدخــال برنامــج
ريــاض أطفــال ملــدة عــام واحــد كجــزء مــن نظــام التعليــم الرســمي وباشــرت بافتتــاح عــدد مــن الصفــوف
(التمهيــدي) فــي املــدارس احلكوميــة فــي املناطــق املهمشــة واملناطــق املصنفــة (ج) منــذ عــام  2012وبلــغ
عددهــا حتــى نهايــة العــام الدراســي  )78( 2016/2015صفــا متهيديــا.

التحديات التي تواجه التعليم في قطاع رياض األطفال:

بالرغــم مــن الســعي نحــو تأمــن حصــول جميــع األطفــال علــى التعليــم ،خصوصـا ً الفئــات األكثــر حرماناً،
إال أن التقييــم اشــتمل علــى العديــد مــن التحديــات منها:
.1
.2
.3
.4
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انخفاض معدالت التحاق األطفال اإلجمالي والصافي في رياض األطفال.
انخفاض املؤهل العلمي ملربيات رياض األطفال.
ضعف مهارات التنسيق والتواصل بني املؤسسات العاملة في القطاع.
اإلطار العام للمنهاج احلالي** ال ينسجم مع الرؤية املتكاملة والشاملة للتعليم في رياض األطفال.

** يستند املنهاج احلالي املستخدم في دولة فلسطني للتعليم في رياض األطفال الى املنهاج األردني.

 .5ضعــف مواءمــة البيئــة املاديــة فــي ريــاض األطفــال لألطفــال ذوي االحتياجــات اخلاصــة وضعــف املهــارات
والكفــاءات لــدى املربيــات فــي كيفيــة التعامــل مــع األطفــال ذوي االحتياجــات اخلاصــة واملواضيــع املتعلقــة
بالوصــم االجتماعــي املرتبــط باإلعاقــة.
 .6تعطيل تطبيق قانون الطفل الفلسطيني في بعض اجلوانب نتيجة نقص اإلمكانيات.
 .7عدم تبني احلكومة إللزامية ومجانية التعليم قبل املدرسي.

ويرتبط تدني معدالت التسجيل بعدد من العوامل املترابطة والتي تشتمل على:
.1
.2
.3
.4

عدم وجود نظام موحد لإلشراف على القطاع مبشاركة كل من املؤسسات اخلاصة واحلكومية.
عــدم وجــود هيئــة وطنيــة للتنســيق واإلشــراف علــى القطــاع وإدارتــه ،وكذلــك مراقبــة التقــدم بطريقــة
داعمــة.
ضعف الوعي اجملتمعي واألسري حول أهمية التعليم في رياض األطفال.
عدم وجود نظام مالي دائم لدعم إدارة هذا القطاع.

 .2المرحلة األساسية المبكرة (الصف األول  -الثالث)
يلتحق معظم الطلبة الفلسطينيني في عمر  6سنوات بالصف األول.

ثالثا :الخدمات الصحية
تســعى وزارة الصحــة الــى ضمــان توفيــر الرعايــة الصحيــة الشــاملة لكافــة فئــات الشــعب ،مبــا فيهــا
األطفــال فــي مختلــف املراحــل واألعمــار ،والنســاء فــي كافــة املراحــل (قبــل الــزواج واحلمــل ،اثنــاء احلمــل
والــوالدة ،ومــا بعــد الــوالدة).
توفــر وزارة الصحــة اخلدمــات الصحيــة اجملانيــة للفئــة العمريــة مــن صفــر إلــى ســتة أعــوام بتغطيــة
شــاملة مــن حيــث التدخــات الوقائيــة والعالجيــة والتغذويــة ،مبــا فــي ذلــك مــن اختبــارات وفحــوص
وتطعيــم ومكمــات غذائيــة وحمــات تشــجيع الرضاعــة الطبيعيــة ومراقبــة منــو الطفــل وتطــوره،
باإلضافــة إلــى اختبــارات الفحــص اجلســدي لألطفــال فــي ريــاض األطفــال والتفتيــش علــى البيئــة الصحية
وإجــراء االختبــارات الكيميائيــة والبيولوجيــة مليــاه الشــرب لضمــان ســامتها.
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كذلــك توفــر وزارة الصحــة الفلســطينية ،ضمــن ســلة خدماتهــا ،املشــورة والرعايــة الصحيــة الضروريــة
قبــل احلمــل والــزواج ،وتعمــل علــى توفيــر املقويــات التغذويــة الدقيقــة للمــرأة احلامــل ،ومتابعــة وضعهــا
الصحــي اثنــاء وبعــد احلمــل ،مبــا فــي ذلــك الفحوصــات الطبيــة واخملبريــة الالزمــة للكشــف املبكــر عــن اي
تطــورات غيــر طبيعيــة اثنــاء وبعــد احلمــل.
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واقع الخدمات الصحية
البرنامج الوطني املوسع للتطعيم

تعتبــر مســتويات التغطيــة باللقاحــات واحــدة مــن أفضــل مؤشــرات أداء النظــم الصحيــة .توفــر وزارة
الصحــة اللقاحــات ضــد األمــراض الســارية لكافــة األطفــال مجانــا حســب البرنامــج الوطنــي املعتمــد
للتطعيمــات ،حيــث تصــل نســب التغطيــة فــي فلســطني الــى مــا يقــارب  ،100%ممــا ســاهم مســاهمة
كبيــرة فــي خفــض نســب اإلصابــة بالعديــد مــن األمــراض الســارية خــال الســنوات األخيــرة ،ال ســيما
احلصبــة وشــلل األطفــال.

اإلعاقات واألمراض اخللقية:

خــال العــام  ،2015مت تســجيل  70حالــة إعاقــة بــن األطفــال املفحوصــن فــي مراكــز الرعايــة الصحيــة
األوليــة فــي محافظــات الضفــة الغربيــة ،بنســبة  0.1%مــن إجمالــي األطفــال املفحوصــن فــي مراكــز
الرعايــة الصحيــة األوليــة مــن قبــل الطبيــب .وقــد توزعــت اإلعاقــات علــى :اإلعاقــة احلركيــة وبلغــت 30
إعاقــة ،واإلعاقــة الســمعية وبلغــت  3إعاقــات ،واإلعاقــات البصريــة وبلغــت  37إعاقــة.

وفيات األطفال الرضع املبلغ عنها في فلسطني خالل العام :2015

فــي العــام  2015انخفــض معــدل وفيــات الرضــع فــي فلســطني إلــى  10.9لــكل  1000مولــود حــي ،مقارنــة
مــع  25وفــاة فــي العــام  .1995وكان ترتيــب فلســطني هــو الرابــع بــن الــدول العربيــة فــي ســرعة التقــدم
فــي تخفيــض معــدالت وفيــات الرضــع خــال األعــوام  ،2015-2000حيــث جــاءت بعــد كل مــن مصــر وعمــان
وليبيــا فــي هــذا اجملــال) .االســكوا ،األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة فــي البلــدان العربيــة).
تعــود أســباب الوفــاة لألطفــال الرضــع مــن حيــث النســبة األعلــى إلــى النســبة األدنــى إلــى :التشــوهات
اخللقيــة ،متالزمــة فشــل التنفــس احلــاد ،املواليــد األمــوات ،اخلــداج ،تســمم الــدم ،وفيــات الرضــع املفاجئــة،
اجلفــاف.

التحديات التي تواجه برامج الصحة واخلدمات في مرحلة الطفولة املبكرة
.1

.2
.3
.4
.5
.6
.7
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االفتقــار الــى الثقافــة الصحيــة الســليمة والوعــي حــول صحــة األطفــال وتطورهــم لــدى النســاء احلوامــل
واألزواج واألســر بشــكل عــام.
عدم التزام النساء احلوامل مبتابعة عيادات الرعاية حسب البروتوكوالت املطلوبة.
نقــص الــكادر الصحــي املــدرب علــى تقــدمي اخلدمــات مــن أجــل الكشــف املبكــر عــن تأخــر النمــو واإلعاقــات
لــدى األطفــال وإجــراء التدخــات الالزمــة.
النقــص فــي حتديــث املناهــج التدريبيــة الالزمــة لتطويــر قــدرات مقدمــي اخلدمــات الصحيــة ،وغيــاب أدوات
موحــدة لتقــدمي خدمــات ذات جــودة فــي تنميــة الطفولــة املبكــرة ،مبــا فــي ذلــك الكشــف املبكــر عــن التأخــر
واالضطرابــات فــي النمــو لــدى األطفــال ،وإجــراء التدخــات املناســبة ،وتثقيــف الوالديــن.
نقص في املعدات الطبية في أقسام األمومة وحديثي الوالدة.
قلــة فــي عــدد األطبــاء املتخصصــن فــي رعايــة األطفــال الســابقني ألوانهــم (اخلــدج) ،وفــي عــدد األســرّة
فــي العنايــة املركــزة لألطفــال فــي املستشــفيات العامــة واخلاصــة واألهليــة ،وفــي عــدد احلاضنــات واملعــدات
املرتبطــة بهــا ،مقارنــة مــع عــدد املواليــد فــي جميــع أنحــاء الدولــة.
ضعف في التثقيف الصحي داخل املدارس ورياض األطفال.

االستراتيجية الوطنية للتنمية والتـدخـل
في مرحلة الطفولة المبكرة 2022-2017
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الفصل الرابع

األهداف االستراتيجية
واإلطار التنفيذي
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ترتكــز هــذه االســتراتيجية للتنميــة والتدخــل فــي مرحلــة الطفولــة املبكــرة الــى خمســة محــاور وأهــداف
اســتراتيجية رئيســية ،وذلــك اســتنادا ً إلــى نتائــج التقييــم والتشــخيص لوضــع التنميــة والتدخــل فــي
مرحلــة الطفولــة املبكــرة .يجــري التحليــل بخصــوص قطاعــات التعليــم والصحــة والرعايــة االجتماعيــة
مبــا فــي ذلــك التحديــات واألهــداف وكاســتجابة للرؤيــة والرســالة املذكورتــن أعــاه ،حيــث تتكــون
االســتراتيجية مــن أربعــة عناصــر رئيســية هــي :األهــداف والتدخــات واخملرجــات والنتائــج.

المحاور واألهداف االستراتيجية
 .1الوصــول والعدالــة :ضمــان حصــول كافــة األطفــال علــى خدمــات التنميــة والتدخل فــي مرحلــة الطفولة
املبكــرة بصــورة عادلــة.
 .2اجلودة :تقدمي خدمات التنمية والتدخل في مرحلة الطفولة املبكرة بنوعية عالية اجلودة.
 .3االســتدامة :ضمــان اســتدامة تقــدمي خدمــات التنميــة والتدخــل فــي مرحلــة الطفولــة املبكــرة مــن خــال
التــزام حكومــي وتعزيــز الشــراكة مــع األســرة واملؤسســات احملليــة واإلقليميــة والدوليــة واألمميــة ذات
العالقــة.
 .4التشريع :تطوير السياسات واألنظمة.
 .5الرصــد والتقييــم :تطويــر نظــام مراقبــة خدمــات التنميــة والتدخــل فــي مرحلــة الطفولــة املبكــرة
وتقييمهــا.

اليات التنفيذ واإلطار التنفيذي

االستراتيجية الوطنية للتنمية والتـدخـل
في مرحلة الطفولة المبكرة 2022-2017

ســوف تنعكــس عمليــة تنفيــذ هــذه االســتراتيجية علــى املســتوى احلكومــي من خــال اخلطط التشــغيلية
الســنوية والتــي يتــم اعدادهــا مــن قبــل وزارات الصحــة ،والتربيــة والتعليــم ،والتنميــة االجتماعيــة .يعكس
اإلطــار التنفيــذي املرفــق أبــرز التدخــات املقترحــة لتحقيــق األهــداف االســتراتيجية واألهــداف الفرعيــة
املوضوعــة ،مــع اإلشــارة هنــا الــى تشــارك األدوار مــا بــن الــوزارات الثــاث الرئيســية (التنميــة االجتماعيــة،
والتربيــة والتعليــم ،والصحــة) ،والقطــاع غيــر احلكومــي ،ومؤسســات اجملتمــع املدنــي ،واملؤسســات الدوليــة
واألمميــة ذات العالقــة.
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الهدف االستراتيجي ( :)1ضمان حصول كافة األطفال على خدمات ذات جودة وشاملة في
مجال التنمية والتدخل في مرحلة الطفولة املبكرة بصورة عادلة.
الهدف الفرعي
دعم وتشجيع
التحاق األطفال
برياض األطفال
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التدخالت

اخملرجات

اجلهة املسؤولة

زيادة حصة وزارة التربية والتعليم العالي ● ●رفع نسب االلتحاق برياض وزارة التربية
األطفال بنسبة  20%مع والتعليم العالي
في تقدمي خدمة التعليم في الرياض
العام .2022
احلكومية في املناطق املهمشة.
● ●زيادة عدد صفوف رياض
وزارة التنمية
تعزيز البيئة املادية في رياض األطفال
األطفال القائمة بنسبة
االجتماعية
مبا يتالءم مع احتياجاتهم اخملتلفة ويعزز
 15%مع العام .2022
تنمية الطفولة املبكرة.
حتديد اجملموعات السكانية الفقيرة
والتي تتلقى الرعاية والدعم االجتماعي
من وزارة التنمية االجتماعية من أجل
املساعدة في تغطية رسوم التسجيل
في رياض األطفال كجزء من حزمة
املساعدات االجتماعية.

وزارة التنمية
االجتماعية

تشجيع القطاع اخلاص على توفير مركز
رياض أطفال واحد على األقل لكل جتمع
سكاني مع األخذ بعني االعتبار احلجم/
الكثافة السكانية لكل مجتمع.

وزارة التنمية
االجتماعية

تشجيع املؤسسات األهلية واجملتمع
املدني على بناء رياض أطفال في املناطق
الفقيرة واملهمشة.

وزارة التنمية
االجتماعية،
مؤسسات اجملتمع
املدني

استدامة توفير العالج اجملاني جلميع
األطفال  6-0سنوات.

ضمان حصول
كافة األطفال
واألسر على
زيادة خدمات الصحة والتطور والتغذية
خدمات الرعاية
والتدخل املقدمة لألطفال في املناطق
الصحية والنمائية
املهمشة.
املالئمة
تطبيق منهج صحة األسرة (منهج
صحي ومنائي تكاملي لصحة الفرد
واألسرة).
تعزيز برامج مراقبة النمو والتطور
الطبيعي لألطفال من الناحية احلسية
والبدنية واالنفعالية واالجتماعية
واملعرفية.
دعم الثقافة الصحية وبرامج التعزيز
الصحي التي تستهدف األمهات واألسر
للقضايا املتعلقة بأطفالهم ،مبا في ذلك
الصحة والتطور ،والتغذية والرضاعة
الطبيعية واإلدارة املتكاملة ألمراض
األطفال ،والوالدية احملاكية واملستجيبة،
والبيئة املنزلية اآلمنة واملقوية واحلامية.

●

●

●
●

●احملافظة على نسبة
تغطية األطفال في
مراكز الرعاية بنسبة
.100%
●تطوير وزيادة اخلدمات
الصحية املقدمة
لألطفال من اجل
الكشف املبكر عن
االعاقات.
●منهج صحة األسرة
مطبق بنسبة  50%مع
العام .2022
●رفع نسبة الرضاعة
الطبيعية اخلالصة
بحلول عام  2022بنسبة
.60%

دعم وتنفيذ برامج حماية األطفال من
العنف األسري وغير األسري.
استدامة توفير احلديد وفيتامني “أ”
وفيتامني “د” واملكمالت الغذائية جلميع
األطفال مجاناً.
تطوير خدمات
الطفولة
املبكرة لألطفال
ذوي االعاقات
واالحتياجات
اخلاصة

وزارة الصحة
وزارة الصحة

وزارة الصحة

وزارة الصحة

وزارة الصحة

وزارة الصحة،
وزارة التنمية
االجتماعية

توفير خدمات الكشف املبكر والتدخل ● ● 50%من رياض األطفال
حلاالت التأخر في النمو واإلعاقات لدى
مالئمة الستخدام ذوي
االطفال ،مع التركيز على األطفال في
اإلعاقة مع العام 2022
عمر  0الى  3سنوات بشكل خاص.
● ●ارتفاع نسبة التحاق
األطفال ذوي اإلعاقة
مواءمة رياض األطفال الستخدام ذوي
باخلدمات االجتماعية
االعاقة والعمل على دمجهم في الرياض.
والتعليمية والصحية
بنسبة  20%مع العام
.2022
تدريب العاملني في خدمات التنمية
والتدخل في مرحلة الطفولة املبكرة،
مع التركيز بشكل خاص على الكشف
املبكر والتدخل حلاالت التأخر في النمو
واإلعاقات لدى االطفال.

وزارة الصحة

وزارة التربية
والعليم،
وزارة التنمية
االجتماعية
الوزارات الثالث:
التربية والتعليم،
الصحة ،والتنمية
االجتماعية

االستراتيجية الوطنية للتنمية والتـدخـل
في مرحلة الطفولة المبكرة 2022-2017

● ●خفض نسبة فقر الدم
عند األطفال بنسبة
.15%

وزارة الصحة

29

الهدف االستراتيجي ( :)2تقدمي خدمات رعاية الطفولة املبكرة بنوعية عالية اجلودة.
الهدف الفرعي

التدخالت

اخملرجات

اجلهة املسؤولة

حتسني مستوى جودة اخلدمات الصحية ● ●ارتفاع عدد املستشفيات وزارة الصحة
حتسني مستوى
صديقة الطفل الى 20
الوقائية والتشخيصية والعالجية
جودة اخلدمات
مستشفى مع العام
الصحية والنمائية والتأهيلية املقدمة لألطفال :برامج دعم
.2022
املقدمة لألطفال الرضاعة الطبيعية ،التدخالت الغذائية
● ●حتسن مؤشرات تطور
واألسر ،مع التركيز املبكرة مثل تزويد األطفال باملغذيات
األطفال واملؤشرات
الدقيقة وتقدمي البرامج التثقيفية
بشكل خاص
التغذوية بنسبة  15%مع
على أسر األطفال لألهل ،الكشف املبكر حلاالت التأخر في
العام .2022
الذين لديهم تأخر النمو واإلعاقات لدى األطفال وخدمات
التدخل جلميع األطفال ،بالتركيز على
في النمو وذوي
األطفال في عمر  0الى  3سنوات
اإلعاقات.
والضعفاء واملستبعدين اجتماعياً.
حتسني جودة خدمات برامج املرأة احلامل
واألم املرضعة .جلسات إرشاد للقائمني
على رعاية األطفال تتضمن عروضا ً
عملية ألنشطة التحدث مع الطفل
واللعب معه والقراءة له والتي تتوافق
مع مرحلة تطوره ،تقدمي التثقيف لآلباء
واألمهات احلاليني واملستقبليني.
دعم وتشجيع وحماية الرضاعة
الطبيعية ،ودعم مبادرة املستشفى
صديق الطفل ،وحتسني خدمات الصحة
والتغذية والتطور املقدمة في وحدات
العناية املركزة للمواليد.
دعم تقدمي خدمات التطعيم املستمر
واآلمن جلميع األطفال.
إجراء زيارات منزلية لتزويد القائمني
على رعاية األطفال بإرشادات حول
التفاعل مع الرضع وصغار األطفال
بطريقة حساسة ومستجيبة ومالئمة
ألعمارهم.
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حتسني مستوى
جودة خدمات
التنمية
االجتماعية
والتعليمية
املقدمة لألطفال
واألسر.

وزارة التنمية
بناء قدرات العامالت واملشرفات في رياض ● ●معايير دور احلضانة
ورياض األطفال محدثة االجتماعية
األطفال واحلضانات.
ومطبقة بنسبة  80%مع وزارة التربية
توسيع دور وزارة التربية والتعليم جتاه
والتعليم
العام .2019
رياض األطفال اخلاصة ،لتتعدى الترخيص
● ●املنهج التعليمي لدور
واإلشراف الشكلي إلى اإلشراف الفني.
احلضانة منجز ومطبق
مع العام .2020
العمل على اجناز منهاج تعليمي لدور
احلضانة يدعم مجاالت التطور اخلمسة ● ● 70%من العاملني في
قطاع الطفولة مدربون
جميعها ويحفزها.
ومؤهلون مع العام .2022
وضع وتطبيق معايير ملراكز الرعاية
واحلماية ودور االيتام.
مراجعة نوعية وكمية الدعم املادي
والعيني لألسر التي لديها أطفال.
رفع كفاءة العاملني االجتماعيني الذين
يعملون في قطاع الطفولة واألسرة.
تعزيز وحتسني بيئة رياض األطفال.
ضمان تطبيق املعايير والشروط اخلاصة
باملباني (احلضانات ورياض األطفال)
واملربيات والعامالت في تقدمي خدمات
الرعاية االجتماعية لألطفال ،مبا في ذلك
شروط األمان والسالمة العامة والشروط
الصحية والتربوية.
تطوير قدرات العاملني في مجال
التعليم في مرحلة رياض االطفال
لتطبيق نهج شمولي في تطور الطفل
ومبادئ التعليم الشامل وتطوير مهارات
االكتشاف والتفكير التحليلي والنقدي
لدى االطفال.

االستراتيجية الوطنية للتنمية والتـدخـل
في مرحلة الطفولة المبكرة 2022-2017
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الهدف االستراتيجي ( :)3ضمان استدامة تقدمي خدمات رعاية الطفولة املبكرة من خالل
التزام حكومي وتعزيز الشراكة مع األسرة واملؤسسات احمللية واإلقليمية والدولية واألممية
ذات العالقة.
الهدف الفرعي
رفع مستوى
االلتزام احلكومي
بتوفير خدمات
رعاية الطفولة
املبكرة الشاملة
وعبر القطاعية
واستدامتها.

التدخالت

اخملرجات

● ●اجمللس األعلى للطفولة
تفعيل دور اجمللس األعلى للطفولة
املبكرة يعمل بكفاءة
املبكرة في تطوير برامج الطفولة املبكرة
وفاعلية مع العام .2018
وخدماتها الشمولية وعبر القطاعية.
● ●زيادة نسب االلتحاق
إنشاء صفوف متهيدي شاملة للجميع
في صفوف التمهيدي
في املدارس احلكومية األساسية كجزء
الشاملة للجميع بنسبة
من نظام التعليم الرسمي.
 15%مع العام .2022
زيادة االنفاق على برامج الطفولة املبكرة
من خالل رفع حصة قطاع الطفولة في
املوازنات احلكومية
تشجيع القطاع اخلاص على االستثمار
واالنفاق في خدمات الطفولة املبكرة.

دعم وتعزيز دور
القطاع اخلاص
واملؤسسات احمللية
زيادة اإلنفاق على برامج الطفولة املبكرة
والدولية واألممية.
من قبل القطاع اخلاص ومؤسسات
اجملتمع املدني واملؤسسات الدولية
الداعمة.

● ●زيادة االنفاق على قطاع
الطفولة املبكرة بنسبة
 20%مع العام .2022

اجلهة املسؤولة
اجمللس األعلى
للطفولة املبكرة
الوزارات الثالث

وزارة التنمية
االجتماعية ،التربية
والتعليم ،الصحة

بناء الشراكات مع القطاع اخلاص
واملؤسسات احمللية والدولية واألممية في
مجاالت التدريب ،والرقابة ،والدعم املادي
والتقني ،واالعالم والوعي اجملتمعي ،الخ.
تعزيز دور األسرة
في استدامة
خدمات رعاية
الطفولة املبكرة.
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رفع الوعي اجملتمعي واألسري حول أهمية ● ●زيادة مشاركة األسرة في املؤسسات
اإلعالمية،
تطوير برامج الطفولة
خدمات رعاية الطفولة املبكرة
وزارة التنمية
املبكرة.
االجتماعية،
املؤسسات األممية.
اشراك األسر في عملية تطوير برامج
الطفولة املبكرة على كافة املستويات
(الوطني واملؤسسي) ،من خالل
مؤسسات اجملتمع املدني ذات العالقة،
واملؤسسات اإلعالمية ،ومجالس اآلباء
واألمهات.

الهدف االستراتيجي ( :)4تطوير السياسات واألنظمة.
الهدف الفرعي
ضمان تطبيق
قانون الطفل
الفلسطيني
املعدل.

التدخالت
وضع اللوائح التنفيذية واإلجراءات
واألنظمة املالئمة لضمان تطبيق قانون
الطفل الفلسطيني.
وضع خطط العمل التنفيذية التي
تضمن ترجمة القانون واألنظمة الى واقع
تطبيقي في كافة املؤسسات احلكومية
وغير احلكومية.

تنظيم عمل قطاع تعديل الئحة تنظيم دور احلضانة بحيث
يتم استهداف دور احلضانة الصغيرة
دور احلضانة.
وغير املرخصة.

اخملرجات

اجلهة املسؤولة

● ●اللوائح التنفيذية لقانون وزارة التنمية
االجتماعية
الطفل الفلسطيني
جاهزة ومطبقة حسب
األصول مع العام .2020

● ●اللوائح التنظيمية لدور وزارة التنمية
احلضانة معدلة ومعتمدة االجتماعية
ومطبقة مع العام .2020

مراجعة واعتماد املعايير اخلاصة
بترخيص وفتح دور احلضانة والعمل على
تصويب أوضاع احلضانات التي تعمل
بشكل غير مرخص.
تطوير ووضع
السياسات
والتشريعات التي
تضمن حماية
حقوق األطفال.

● ●قوانني فاعلة ومطبقة
تطوير السياسات والتشريعات التي
حلماية حقوق الطفل
تضمن حماية األطفال من ظاهرة عمالة
من ظاهرتي التسول
األطفال.
والعمالة معتمدة
تطوير السياسات والتشريعات التي
ومطبقة مع العام .2020
تضمن حماية األطفال من ظاهرة
التسول ،أو استخدامهم من قبل الكبار
للتسول.

وزارة التنمية
االجتماعية

مراجعة كافة التشريعات والقوانني
والسياسات املتعلقة بالطفولة في
فلسطني ،والعمل على تقدمي مقترحات
التعديل والتحسني.

االستراتيجية الوطنية للتنمية والتـدخـل
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الهدف االستراتيجي ( :)5تطوير نظام مراقبة خدمات رعاية الطفولة املبكرة وتقييمها.
الهدف الفرعي
تطوير برامج
املعلومات حول
خدمات الطفولة
املبكرة.

التدخالت
بناء قاعدة بيانات وطنية محدثة لدور
احلضانة ورياض األطفال.

تأسيس وبناء قاعدة بيانات وطنية لكل
ما يتعلق بخدمات الطفولة واملؤشرات
اخملتلفة اخلاصة بالطفولة من قبل
املؤسسات املسؤولة ،مبا في ذلك اخلدمات
الصحية والتعليمية واالجتماعية.
تعزيز وتفعيل
األنظمة الرقابية
اخملتلفة لقطاع
الطفولة املبكرة،
مبا في ذلك
الرقابة القانونية
واإلعالمية
واجملتمعية.

تفعيل دور الشرطة والنيابة في تنفيذ
قرارات اغالق احلضانات الصادرة من
معالي وزير التنمية االجتماعية.

● ●قاعدة بيانات وطنية
تشمل كافة املعلومات
حول برامج التنمية
والتدخل في مجال
الطفولة املبكرة متوفرة
مع العام .2019

الوزارات الثالث:
التربية والتعليم،
والصحة ،والتنمية
االجتماعية.

● ●مشكلة دور احلضانة غير وزارة التنمية
االجتماعية
املرخصة منتهية مع
العام .2019

تعزيز الدور الرقابي والتنظيمي للوزارات
(الصحة والتعليم والتنمية االجتماعية)
في الرقابة على قطاعي دور احلضانة
ورياض االطفال.

الوزارات الثالث:
التربية والتعليم،
والصحة ،والتنمية
االجتماعية.

تقوية دور االعالم احمللي وإشراكه في
نشر قضايا الطفولة في فلسطني ورفع
الوعي اجملتمعي بهذا اخلصوص.

وزارة التنمية
االجتماعية،
املؤسسات
االعالمية

رفع الوعي اجملتمعي بأهمية التعامل مع
احلضانات املرخصة ،واالبالغ عن أي خلل
في أية حضانة.

وزارة التنمية
االجتماعية،
املؤسسات
االعالمية

بناء نظام للمتابعة بناء أدوات اإلشراف الشامل والتقييم
والتقييم خلدمات الشامل خلدمات الطفولة اخملتلفة
الطفولة املبكرة
(الصحية والتعليمية واالجتماعية):
املؤشرات واالستهدافات والدراسات او
اخملتلفة.
املسوحات.
املتابعة الدورية لتنفيذ هذه
االستراتيجية من قبل الوزارات
واملؤسسات الشريكة.
إشراك دوائر الدراسات واألبحاث في
الوزارات ومؤسسات البحوث والدراسات
العلمية واإلنسانية في دراسة وتقييم
قطاع خدمات الطفولة املبكرة من خالل
الدراسات اخملتلفة.
34

اخملرجات

اجلهة املسؤولة

● ●نظام رقابي ملتابعة
وتقييم تطور برامج
الطفولة املبكرة يعمل
بكفاءة مع العام .2019

الوزارات الثالث:
التربية والتعليم،
والصحة ،والتنمية
االجتماعية.
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الفصل الخامس

المتابعة والتقييم

36

تســتند عمليــة متابعــة التقــدم احملــرز نحــو حتقيــق األهــداف االســتراتيجية والفرعيــة املذكــورة علــى
متابعــة مــدى تنفيــذ وحتقيــق اخملرجــات املتوقعــة لــكل هــدف ،وذلــك مــن خــال تفعيــل عمليــة متابعــة
دوريــة ســنوية لهــذه االســتراتيجية .تتــم هــذه العمليــة بالتنســيق والشــراكة مــا بــن الــوزارات الرئيســية
الثــاث مــن خــال اجلمــع الــدوري للمعلومــات والبيانــات املتوفــرة حــول اخملرجــات املتوقعــة مــن كل هــدف
واملؤشــرات املعتمــدة لقيــاس التطــور احملــرز فــي قطــاع الطفولــة املبكــرة.

المؤشرات المقترحة للمتابعة والتقييم
الرقم
.1

املؤشرات

الهدف االستراتيجي
ضمــان حصــول كافــة األطفــال علــى ●
خدمــات التنميــة والتدخــل فــي مرحلــة ●
الطفولــة املبكــرة بصــورة عادلــة.
●
●
●
●
●
●

●نسبة تغطية الطعومات لألطفال.
●نسبة مرافق الرعاية الصحية األولية وعيادات األمومة
والطفولة التي توفر الكشف املبكر عن التأخر في النمو
لدى األطفال وخدمات التدخل املناسبة.
●نسبة تغطية األطفال بخدمات الرعاية الصحية األولية.
●نسبة التحاق األطفال في رياض األطفال والتعليم قبل
املدرسي.
●نسبة التحاق األطفال في التعليم األساسي (األول
االبتدائي).
●عدد صفوف رياض األطفال اجلديدة التي يتم انشاؤها
سنويا.
●نسبة األطفال الذين يستفيدون من برامج احلماية
االجتماعية اخملتلفة (مبا فيها نظام التحويل واملتابعة
الوطني ،واحلماية من العنف األسري وعمالة األطفال).
●نسبة األطفال ذوي اإلعاقة الذين يتم ادماجهم في
املؤسسات التعليمية ورياض األطفال.

االستراتيجية الوطنية للتنمية والتـدخـل
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.2

تقــدمي خدمــات رعايــة الطفولــة املبكــرة ●
بنوعيــة عاليــة اجلــودة.
●
●
●
●
●
●
●
●

.3

●خدمات الكشف املبكر والتدخل حلاالت التأخر في النمو
واإلعاقات لدى األطفال متوفرة في مرافق الرعاية الصحية
األولية وعيادات األمومة والطفولة.
●وحدات العناية املركزة للمواليد تدمج خطوات
املستشفى الصديق للطفل وتعزز التحفيز املبكر.
●أقسام األمومة حاصلة على شهادة املستشفى الصديق
للطفل وتدمج خدمات التحفيز والتدخل املبكر.
●الزيارات املنزلية للنساء الواضعات وإرشاد الوالدين متوفرة
وتقدم خدمات ذات جودة ،مبا يشمل الكشف املبكر عن
التأخر في النمو اإلعاقات لدى األطفال والتدخل املناسب.
●مؤشرات منو األطفال /املؤشرات التغذوية لألطفال.
●عدد املستشفيات التي تطبق مبادرة املستشفى صديق
للطفل.
●معدالت وفيات األطفال الرضع ،واألطفال دون خمس
سنوات.
●عدد التدريبات التي يتم تنفيذها  /عدد الكوادر املدربة.
●نسبة تطبيق املنهاج التعليمي املعتمد في احلضانات
ورياض االطفال.

ضمــان اســتدامة تقــدمي خدمــات رعايــة ● ●نسبة اإلنفاق احلكومي  /غير احلكومي على قطاع
الطفولة.
الطفولــة املبكــرة.
● ●املشاريع والشراكات واالتفاقيات الداعمة لقطاع
الطفولة.
● ●عدد اللوائح التنفيذية والبرتوكوالت واألنظمة اجلديدة
التي يتم اعتمادها.
● ●عدد دور احلضانة التي يتم ترخيصها.

.4

تطوير السياسات واألنظمة.

.5

تطويــر نظــام مراقبــة خدمــات رعايــة ● ●الدراسات  /املسوحات التي يتم تنفيذها.
● ●توفر قاعدة بيانات وطنية.
الطفولــة املبكــرة وتقييمهــا.
● ●الدور الفاعل للمجلس األعلى للطفولة املبكرة.

*** النهاية ***
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